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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr L/2/2010 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu WródmieWcia w Mr>gowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.) nie uwzglCdnia siC ponicszych uwag wniesionych do projektu planu przezŚ 
Pani> IrenC Harasimowicz, która wniosła oŚ 
 
  a) zmianC sposobu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz upowszechniania dyskusji 

publicznej. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Uwaga jest bezzasadna - sposób opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
upowszechniania dyskusji publicznej reguluje ustawa z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), zgodnie z któr> przygotowano niniejszy projekt oraz podano do 
wiadomoWci informacjC o dyskusji publicznej. 

 
  b) przesuniCcie linii rozgraniczaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej, przy ulicy Piaskowej. 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Na terenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Piaskowej i Kolejowej wystCpuje nieprzekraczalna linia zabudowy, która 
uniemocliwi zabudowC ostrego trójk>ta pomiCdzy ulicami. 

 
  c) sprzedac narocnika ulic Traugutta i Nadbrzecnej, ł>cznie z istniej>cym szpalerem drzew. 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Uwaga jest bezzasadna, sprawa narocnika ulic Traugutta i Nadbrzecnej nie dotyczy wyłoconego projektu planu. 

 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr L/2/2010 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

- na obszarze objCtym planem nie przewiduje siC budowy dróg gminnych. 
- budowa i modernizacja, na obszarze objCtym planem, sieci infrastruktury technicznej bCd>cych własnoWci> gminy bCdzie 

stanowiła zadanie własne gminy i jako takie bCdzie finansowane z budcetu gminy oraz Wrodków zewnCtrznych               
(np. Wrodków unijnych). 

 
 
 

2072 

UCHWAŁA Nr L/3/2010 

Rady Miejskiej w Mr>gowie 

z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mr>gowa 

- terenów usług turystycznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 roku o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku: 
Nr 80, poz. 717, z 2004 roku: Nr 6, poz. 4, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 roku: Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 roku: Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 roku: Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 roku: 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 roku: Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 
i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku: Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 roku: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 161   Poz. 2072 
 

- 9624 - 

poz. 1337, z 2007 roku: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku: Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku: Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 roku: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230) i Uchwały Nr XXXI/1/2009 Rady Miejskiej 
w  Mr>gowie, z  dnia 26 lutego 2009 r., w  sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mr>gowa - 
terenów usług turystycznych, Rada Miejska w Mr>gowie 
uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Ustalenia wstCpne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mr>gowo uchwala siC zmianC 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Mr>gowa - terenów usług turystycznych, zwan> 
dalej planem. 

 
2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 

podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleM planu stanowi>cych treWć niniejszej uchwałyś 
 
  2) rysunku planu w skali 1Ś1000 stanowi>cego zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwałyś 
 
  3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś 

 
  4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 

rozstrzygniCć w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowi>cych zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych 

symboli i pojCćŚ 
 
  1) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia 

wyznaczona na rysunku planu, wzdłuc której 
obowi>zuje usytuowanie jednej z elewacji budynku 
z mocliwoWci> cofniCcia budynku w gł>b działkiś linia ta 
nie obowi>zuje przy lokalizacji sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

 
  2) teren - oznacza teren o okreWlonym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, posiada oznaczenie, symbol 
literowy, numer porz>dkowy oraz przypisane ustalenia 
w niniejszej uchwale; 

 
  3) zabudowa adaptowana oznacza zabudowC do 

zachowania. Obiekty adaptowane mog> podlegać 
przebudowie, rozbudowie, rozbiórce lub nadbudowie 
polegaj>cej na zmianie kształtu dachu z płaskich na 
wysokie o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej; 

 
  4) szyld - za szyld uwaca siC jednostronny, płaski znak, 

zawieraj>cy wył>cznie logo i nazwC firmy, b>da 
informacje o rodzaju prowadzonej działalnoWciś 

 
  5) reklama - za reklamC uwaca siC płaskie znaki oraz 

przestrzenne instalacje, w tym ekrany LźD, zwi>zane 

w promowaniem działalnoWci gospodarczej, nie 
bCd>ce szyldami. 

 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, a nie 

zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie z ogólnie 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa, Polskimi Normami, 
a wobec ich braku, zgodnie z ich ogólnym znaczeniem 
słownikowym. 

 
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleM planu s> warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenówŚ 
 
  1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW; 
 
  2) tereny zabudowy usług medycznych - UZ; 
 
  3) tereny drogi wewnCtrznej - KDW. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. 1. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie: 
 
  1) granice terenów objCtych planemś 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
 
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

2. NastCpuj>ce elementy stanowi> treWć informacyjn> 
planu: 
 
  1) skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej 

i liniowej; 
 
  2) oznaczenia terenów składaj>ce siC z liczb, liter, które 

okreWlaj>Ś 
 

a) kolejny porz>dkowy numer terenu okreWlonego 
liniami rozgraniczaj>cymi - oznaczenia cyfrowe, 

 
b) symbol przeznaczenia - oznaczenie literowe jak 

w § 3. 
 

§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady umieszczania reklam 

i szyldówŚ 
 
  1) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj>cychś 
 
  2) konstrukcja szyldu lub reklamy nie moce siCgać dalej 

nic na 0,12 m od lica budynkuś w przypadku szyldów 
na wysiCgniku prostopadłym do lica budynku, 
zewnCtrzna krawCda szyldu nie moce wystawać poza 
WcianC na odległoWć wiCksz> nic 1,5 mś 

 
  3) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia pulsacyjnego 

szyldów i reklam oraz szyldów i reklam emituj>cych 
pulsuj>ce Wwiatłoś 

 
  4) dopuszcza siC instalacjC ekranów LźD, o powierzchni 

nie przekraczaj>cej 6,0 m
2
 pod warunkiem 

wkomponowania ekranu w elewacjC budynku oraz 
spełnienia warunku pkt 1 ust. 2)ś montac ekranu LźD 
na budynku jest uwarunkowany usuniCciem 
pozostałych reklam z budynku; 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 161   Poz. 2072 
 

- 9625 - 

  5) reklamy i znaki graficzne, umieszczone na markizach, 
namiotach i parasolach nie bCd> uznawane za szyldy 
i reklamy, pod warunkiem, ce bCd> umieszczone 
płasko na ich powierzchni, nie bCd> emitować Wwiatła 
i nie bCd> wykraczać poza ich obrysś 

 
  6) dopuszcza siC umieszczanie okazjonalnych, reklam w 

formie bannerów i  przenoWnych noWników 
informacyjnych zwi>zanych z  okolicznoWciowymi 
imprezami, na okres nie dłucszy nic 21 dni. 

 
2. Wszelkie niezbCdne dla prawidłowego 

funkcjonowania miasta obiekty i urz>dzenia, a w 
szczególnoWci obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, 
bezpieczeMstwa paMstwa, obiekty obsługi technicznej, 
zieleM miejsk>, mocna realizować na kacdym terenie, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi i zasadami współcycia 
społecznego. 

 
3. Na całym terenie objCtym miejscowym planem 

dopuszcza siC realizacjC inwestycji celu publicznego, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
1. Teren objCty opracowaniem jest połocony poza 

obszarami chronionymi na podstawie przepisów 
o ochronie przyrody. 

 
2. Zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony 

Wrodowiska przeznaczenie terenu wymienione w § 3,     
ust. 1) zalicza siC do terenów przeznaczonych na cele 
mieszkalne. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
1. W obszarze planu, na terenie 1UZ zlokalizowany 

jest budynek zabytkowy, wpisany do miejskiej ewidencji 
zabytków. 

 
2. Przedmiotem ochrony obiektu wpisanego do 

miejskiej ewidencji zabytków, jest jego zewnCtrzny wygl>d 
- ukształtowanie bryły, opracowanie elewacji (forma 
i układ otworów, detal architektoniczny) oraz inne 
elementy decyduj>ce o zachowaniu jego historycznego 
charakteru, jak: wykoMczenie Wcian zewnCtrznych, 
pokrycie dachu, historyczne wykoMczenie wnCtrz 
i historyczna stolarka otworowa. Zakazuje siC zmian 
w budynku, mog>cych doprowadzić do zniszczenia w/w 
elementów objCtych ochron>. Zakazuje siC nadbudowy 
oraz przebudowy, która negatywnie wpłynie na wygl>d 
i czytelnoWć bryły. Zakazuje siC zmian kształtu dachu 
i zmiany rodzaju historycznego pokrycia dachowego. 
Wobec obiektu obowi>zuje uzgodnienie wszelkich robót 
budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
3. W przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne, 

na etapie realizacji planu, istnieje obowi>zek                   
(na podstawie art. 33 ustawy, z dnia 23 lipca 2003 r., 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) niezwłocznie 
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o znalezisku. W miejscu odkrycia stanowiska 
archeologicznego nalecy przeprowadzić przed 
inwestycyjne badania sondacowo-rozpoznawcze. 

 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 

1. W granicach opracowania planu nie znajduj> siC 
tereny przestrzeni publicznej. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
 
1. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC 

zaopatrzenie w wodC z sieci miejskiej. 
 
2. W zakresie gospodarki Wciekowej ustala siC nakaz 

odprowadzania Wcieków sieci> kanalizacji sanitarnej do 
miejskiej oczyszczalni Wcieków. 

 
3. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala siC 

odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo 
w granicach własnych działek do gruntu zgodnie 
z przepisami odrCbnymi, a  z ulic i placów kanalizacj> 
deszczow>. 

 
4. W zakresie zasilania w energiC elektryczn> ustala 

siC zasilenie w energiC elektryczn> zabudowy sieci> 
podziemn> nn z najblicszej stacji transformatorowejŚ 
 
  1) istniej>c> liniC energetyczn>, koliduj>c> z przyszł> 

zabudow>, nalecy przebudowaćś 
 
  2) dopuszcza siC lokalizacjC trafostacji w miarC potrzeb 

zgodnie z  przepisami odrCbnymi z  zapewnieniem 
dojazdu. 

 
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siCŚ 

 
  1) zaopatrzenie w  ciepło ze zbiorczych lub 

indywidualnych aródeł ciepłaś 
 
  2) w indywidualnych aródłach ciepła stosować paliwa 

niskoemisyjne (gaz, olej opałowy, drewno itp.). 
 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siC, docelowo 
zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci zbiorczej. 

 
7. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

 
  1) nakaz czasowego gromadzenia odpadów w granicach 

działek z mocliwoWci> ich segregacji i wywocenia na 
miejskie wysypisko Wmieci lub do zakładu 
utylizacyjnego zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
8. Zasady modernizacji, budowy i  rozbudowy 

systemów komunikacji podano w  ustaleniach 
szczegółowych. 

 
§ 10. Sposób i  termin tymczasowego zagospoda-

rowania terenów. 
 
1. Do czasu wykonania ustaleM planu dopuszcza siC 

wył>cznie dotychczasowe ucytkowanie terenów, zgodne 
z ewidencj> gruntów. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 11. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

poszczególnych terenów, wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi. 
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Symbol 
terenu 
wydzie-

lonego liniami 
rozgra-

niczaj>cymi 

Ustalenia 

1UZ 1. Przeznaczenie terenu - zabudowa usług 
medycznych. 
2. Na terenie zlokalizowany jest obiekt zabytkowy, 
wpisany do miejskiej ewidencji zabytków - obowi>zuj> 
ustalenia § 7 ust. 1-2. 
3. Zasady kształtowania zabudowyŚ 
1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, dla zabudowy 
nowej i adaptowanej (z wył>czeniem zabudowy 
wpisanej do ewidencji zabytków) obowi>zuj> 
parametry: 
- wysokoWć zabudowy do trzech kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze ucytkoweś 
- dachy symetryczne dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci 35º do 45ºś 
- pokrycie dachów dachówk> ceramiczn> w kolorze 
ceglastej czerwieni lub materiałem o zbliconych 
walorach estetycznych w kolorze naturalnej dachówkiś 
4. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy nie moce przekraczać 35 % 
powierzchni terenu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu; 
3) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 30 % powierzchni terenu. 
5. DostCpnoWć komunikacyjna terenu z ul. WolnoWci 
oraz ul. Młodkowskiego, poprzez drogC wewnCtrzn> 
KDW. 

2MW 1. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 
2. Zasady kształtowania zabudowyŚ 
1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, dla zabudowy 
nowej i adaptowanej obowi>zuj> parametryŚ 
- wysokoWć budynków mieszkalnych do 4 kondygnacji 
naziemnych, w przypadku stosowania dachów 
spadowych, wysokoWć budynków do 4 kondygnacji, 
w tym poddasze ucytkoweś 
- nie okreWla siC rodzaju dachówś przy stosowaniu 
dachów dwuspadowych połacie dachu musz> być 
symetryczne; 
- w parterze budynków wielorodzinnych dopuszcza siC 
lokale ucytkowe. 
3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moce być 
mniejsza nic 1000 m2

; 
2) powierzchnia zabudowy nie moce przekraczać 40 % 
powierzchni działki budowlanejś 
3) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 30 % powierzchni działki budowlanej; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu; 
5) miejsca postojowe zapewnić na terenie, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, w iloWci 1,5 miejsca na 
lokal; 
4. DostCpnoWć komunikacyjna terenu z                          
ul. Młodkowskiego poprzez drogC wewnCtrzn>. 

KDW 1. Przeznaczenie terenu - droga wewnCtrzna. 
2. SzerokoWć pasa drogowego jak na rysunku planu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 12. 1. WysokoWć stawek procentowych. 
Ustala siC stawki procentowe słuc>ce naliczaniu opłaty 
o której mowa w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu przestrzennym: 
 
  1) dla terenów oznaczonych symbolami MW, UZ i KDW 

ustala siC stawkC 5 %. 
 

§ 13. 1. W granicach niniejszego planu, trac> moc 
ustalenia wraz z  rysunkiem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mr>gowa 
terenów usług turystycznych zatwierdzonego Uchwał> 
Rady Miejskiej w Mr>gowie Nr XLII/6/2006, z dnia 
29 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego Nr 115, z dnia 22 sierpnia 
2006 roku, poz. 1862). 

 
2. Zamiast w/w planu wraz z jego rysunkiem 

obowi>zuje w granicach zmiany planu treWć niniejszej 
uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu. 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Miasta Mr>gowa. 
 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia w  Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr L/3/2010 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr L/3/2010 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mr>gowa - terenów usług turystycznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zm.) nie uwzglCdnia siC ponicszych uwag wniesionych do projektu planu przezŚ 
Pani> IrenC Harasimowicz, która wniosła oŚ 
  a) zmianC sposobu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz upowszechniania dyskusji publicznej. 

Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
Uwaga jest bezzasadna - sposób opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz upowszechniania dyskusji 
publicznej reguluje ustawa z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
zgodnie z któr> przygotowano niniejszy projekt oraz podano do wiadomoWci informacjC o dyskusji publicznej. 

  b) przesuniCcie linii rozgraniczaj>cej teren zabudowy mieszkaniowej, przy ulicy Piaskowej. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Uwaga nie dotyczy wyłoconego projektu planu. 

  c) sprzedac narocnika ulic Traugutta i Nadbrzecnej, ł>cznie z istniej>cym szpalerem drzew. 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagiŚ 
Uwaga jest bezzasadna, sprawa narocnika ulic Traugutta i Nadbrzecnej nie dotyczy wyłoconego projektu planu. 

 

 
Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr L/3/2010 
Rady Miejskiej w Mr>gowie 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 ma 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 

- Na obszarze objCtym planem nie przewiduje siC realizacji zadaM własnych gminy. 
 

 
 
 

2073 

UCHWAŁA Nr LX/462/ńŃ 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 2 pkt 2) 
i  art. 41 ust. 1  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zmianami) oraz zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paadziernika 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalnoWci kulturalnej 
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póan. 
zmianami) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Uchwala siC statut Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury w Zalewie w brzmieniu stanowi>cym zał>cznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Trac> mocŚ 

 
  1) Uchwała Nr X/99/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 

10 wrzeWnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i  Sportu 
w Zalewie, 

  2) Uchwała Nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 
28 grudnia 2006 r. w  sprawie dokonania zmian 
w uchwale Nr X/99/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 
10 wrzeWnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i  Sportu 
w Zalewie. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Zalewa. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady Miejskiej 
Krystyna Kacprzak 

 
 


